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 مر�شوم رقم )94( ل�شنة 2019

باإعادة تنظيم وزارة �شئون الإعالم 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016 بتنظيم وزارة �شئون الإعالم،

وعلى املر�شوم رقم )84( ل�شنة 2016 باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني،

وبناًء على عر�س وزير �شئون الإعالم،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة �شئون الإعالم، وذلك على النحو الآتي:

وزير �شئون الإعالم، ويتبعه: 

اأوًل: مدير عام وكالة اأنباء البحرين )بدرجة وكيل م�شاعد(.

ثانياً: مركز الت�شال الوطني.

ثالثاً: وكيل وزارة �شئون الإعالم، ويتبعه: 

   1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

   2- اإدارة و�شائل الإعالم.

   3- الوكيل الم�شاعد لل�شئون الفنية، وتتبعه: 

        اأ- اإدارة التقنيات والبث. 

        ب- اإدارة الإر�شال والنقل الخارجي.

   4- الوكيل الم�شاعد ل�شئون الإذاعة والتلفزيون، وتتبعه:

         اأ- اإدارة التلفزيون. 

         ب- اإدارة الإذاعة. 

         ج- اإدارة الأخبار.

         د- اإدارة الإبداع والإعالم الإلكتروني. 



العدد: 3447 – الخميس 28 نوفمبر 2019

6

املادة الثانية

ن�س  كل  ُيـلغى  كما  الإعالم،  �شئون  وزارة  بتنظيم   2016 ل�شنة   )83( رقم  املر�شوم  ُيـلغى 

يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الإعالم  �شئون  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 27 نـوفمبـــــــر 2019م
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 مر�شوم رقم )95( ل�شنة 2019

باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،  

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

ل  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت، املعدَّ

باملر�شوم رقم )16( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت وذلك على النحو الآتي:

وزير الموا�شالت والت�شالت، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�شال والت�شويق.

ثانياً: اإدارة الت�شالت.

ثالثاً: الوكيل الم�شاعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

   1- اإدارة ُنـُظـم المعلومات.

   2- اإدارة الموارد الب�شرية.

   3- اإدارة الموارد المالية. 

رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، ويتبعه:

   1- اإدارة تنظيم قطاع البريد.

   2- الوكيل الم�شاعد للبريد، وتتبعه:

         اأ- اإدارة العمليات والعالقات البريدية.

         ب- اإدارة المكاتب البريدية.

   3- الوكيل الم�شاعد للنقل البري، وتتبعه:

         اأ- اإدارة تنظيم النقل البري.

         ب- اإدارة م�شاريع النقل البري.

         ج- اإدارة تخطيط ودرا�شات النقل البري.

         د- اإدارة رقابة وتفتي�س النقل البري.

خام�شاً: وكيل الوزارة ل�شئون الطيران المدني، ويتبعه:

      1- الوكيل الم�شاعد للمالحة الجوية وخدمات الأر�شاد الجوية، وتتبعه:
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         اأ- اإدارة الحركة الجوية.

         ب- اإدارة ُنـُظـم المالحة الجوية.

         ج- اإدارة الأر�شاد الجوية.

   2- الوكيل الم�شاعد للنقل الجوي و�شالمة واأمن الطيران، وتتبعه:

         اأ- اإدارة النقل الجوي.

         ب- اإدارة �شالمة واأمن الطيران.

         ج- اإدارة التراخي�س الجوية.

�شاد�شاً: وكيل الوزارة ل�شئون الموانىء والمالحة البحرية، ويتبعه:

      1- الوكيل الم�شاعد ل�شئون الموانىء، وتتبعه:

            اأ- اإدارة عمليات الموانىء والِخـْدمات الفنية.

            ب- اإدارة ال�شئون التجارية والمناطق اللوج�شتية.

            ج- اإدارة الأمن وال�شالمة.

      2- الوكيل الم�شاعد ل�شئون المالحة البحرية، وتتبعه:

            اأ- اإدارة ال�شالمة وحماية البيئة البحرية.

            ب- اإدارة ت�شجيل ال�شفن و�شئون البحارة.

املادة الثانية

كما  والت�شالت،  املوا�شالت  وزارة  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة  رقم )78(  املر�شوم  ُيـلغى 

ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

على وزير املوا�شالت والت�شالت تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 27 نـوفمبــــــر 2019م
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 مر�شوم رقم )96( ل�شنة 2019

باإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للنِّـفط والغاز

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

ـفط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2016 بتنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ـفط والغاز وذلك على النحو الآتي: ُيـعاد تنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

ـفط والغاز ويتبعه: ـفط، رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنِّ - وزير النِّ

ـفط والغاز، ويتبعه: - مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنِّ

ـفط والغاز )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه: - الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للنِّ

1- اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

2- نائب الرئي�س التنفيذي لل�شيا�شات والرقابة )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

     اأ- اإدارة التخطيط والتطوير.

     ب- اإدارة ال�شيا�شات والعالقات الدولية.

     ج- اإدارة رقابة العمليات.

3- نائب الرئي�س التنفيذي لتطوير الإنتاج وال�شناعات البرتولية )بدرجة وكيل م�شاعد(، 

وتتبعه:

     اأ- اإدارة تطوير الإنتاج.

     ب- اإدارة تطوير ال�شناعات البرتولية.

     ج- اإدارة تطوير ال�شتك�شاف.

املادة الثانية

ـفط والغاز، كما ُيـلغى كل  ُيـلغى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2016 بتنظيم الهيئة الوطنية للنِّ

ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 27 نـوفمبــــــر 2019م



العدد: 3447 – الخميس 28 نوفمبر 2019

11

جمل�س التنمية القت�شادية

 قرار رقم )5( ل�شنة 2019

باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بنك البحرين للتنمية 

ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئي�س مجل�س التنمية القت�شادية:

التنمية  جمل�س  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )9( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

القت�شادية، وتعديالته، 

وعلى عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لبنك البحرين للتنمية )�س.م.ب( املن�شئ مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1991، وتعديالتهما،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بنك البحرين للتنمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

عمرو  خالد  ال�شيد  برئا�شة  )�س.م.ب(  للتنمية  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  يعاد 

الرميحي، وع�شوية كل من:

1- �شباح خليل الموؤيد.

2- طارق جليل ال�شفار.

3- مروان خالد طبارة.

4- تال عبدالرحمن فخرو.

5- غ�شان غالب عبدالعال.

6- مريم عدنان الأن�شاري.

7- مروة خالد ال�شعد.

املادة الثانية

تكون مدة الع�شوية يف املجل�س املذكور ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد نائب القائد الأعلـى

رئي�س جمل�س التنمية القت�شادية

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـوافـق: 28 نوفمرب 2019م
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املجل�س الأعلى للمراأة

 قرار رقم )1( ل�شنة 2019

باإعادة تعيني نائبة لرئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة

نحن �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة               رئي�شة المجل�س الأعلى للمراأة.

باإن�شاء املجل�س   2001 الثانية من الأمر الأمريي رقم )44( ل�شنة  بعد الطالع على املادة 

الأعلى للمراأة،

2004 بتعديل بع�س اأحكام الأمر الأمريي رقم )44(  وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 

ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة،

وعلى الأمر امللكي رقم )59( ل�شنة 2019 بتعيني اأع�شاء املجل�س الأعلى للمراأة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تعيني الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة نائبة لرئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�شـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 20 نــوفمبــــــر 2019م



العدد: 3447 – الخميس 28 نوفمبر 2019

13

وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )83( ل�شنة 2019

ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لَتـ�شاُمـح وتعاُيـ�س الأديان

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قْيد اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2012 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية لَتـ�شاُمـح 

وتعاُيـ�س الأديان،

وعلى النظام الأ�شا�شي للجمعية البحرينية لَتـ�شاُمـح وتعاُيـ�س الأديان،

الأديان  وتعاُيـ�س  لَتـ�شاُمـح  البحرينية  للجمعية  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 6 اأبريل 2019،

قرر الآتي:

مادة )1(

العمومية غري  والثقافية قرار اجلمعية  ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

العادية للجمعية البحرينية لَتـ�شاُمـح وتعاُيـ�س الأديان، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 6 اأبريل 

2019، وهو كالآتي:

جمل�س  "يتكون  كالتايل:  لي�شبح  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )33( املادة  ن�س  ل  يعدَّ

الإدارة من �شبعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد 

مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر."

مادة )2(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 11 نــوفمبــــــر 2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )251( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة و�شط املنامة - جممع 304

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات اأرقام 13060147و03160371و03160357 الكائنة مبنطقة و�شط  يغيَّ
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املنامة جممع 304 اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف 

الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الــمــــوافــــق: 21 نــوفمبـــــر  2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )252( ل�شنة 2019

ب�شاأن ت�شنيف عدد من العقارات يف منطقة دار كليب - جممع 1048

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

جممع  كليب  دار  مبنطقة  الكائنان   10029114 10028434ورقم  رقم  العقاران  ـف  ي�شنَّ
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1048 �شمن ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB(. وي�شنَّف العقار رقم 10029173 الكائن 

ِلـما هو وارد يف  ِوْفقًا   )PS( باملنطقة ذاتها �شمن ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة

الواردة يف قرار  للتعمري  التنظيمية  القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات  لهذا  املرافقة  اخلارطة 

رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 21 نــوفمبــــر  2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )253( ل�شنة 2019

ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار يف منطقة ال�شهلة اجلنوبية - جممع 368

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على جمل�س اأمانة العا�شمة،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

اإىل   368 جممع  اجلنوبية  ال�شهلة  مبنطقة  الكائن   03271409 رقم  العقار  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة 

لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 

رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 21 نــوفمبــــر  2019م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )254( ل�شنة 2019

 ب�شاأن تعديل حدود ت�شنيف عقار يف منطقة 

مدينة �شلمان ال�شناعية - جممع 117

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

 1977 ل�شنة  رقم )13(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )50( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال و�شئون البلديات بوزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية منطقة املحرق،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وعلى ما ُعِر�س علينا،
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قرر الآتي:

مادة )1(

ل حدود ت�شنيف العقار رقم 16010361 الكائن مبنطقة مدينة �شلمان ال�شناعية جممع   تعدَّ

117 �شمن ت�شنيف مناطق امل�شاريع ال�شناعية الإنتاجية اأ )DA( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة 

املرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س 

الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ

الــمــــوافـــــق: 21 نــوفمبــــر  2019م
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قائمة مملكة البحرين لالإرهاب

حتدث قائمة مملكة البحرين لالإرهاب مبوجب قرار جمل�س الوزراء )06-2533( ال�شادر 

بجل�شته رقم )2533( املنعقدة بتاريخ 18 نوفمرب 2019، وذلك على النحو الآتي:
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )1051( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

اإىل �شركة ذات م�شئوليه حمدودة

 

يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه موؤ�ش�شو ال�شركة الم�شاهمة 

-49266 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  مقفلة(،  �س.م.ب  دادابــاي  )عبا�س  ا�شم  تحمل  التي  المقفلة  البحرينية 

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

اأحمد علي داداباي،  األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: عبا�س  5،100،000 )خم�شة ماليين ومائة 

وحاتم عبا�س اأحمد علي داداباي، وقطب الدين عبا�س اأحمد علي داداباي، واأليفيا عبا�س اأحمد علي داداباي.     

 

اإعالن رقم )1052( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

الت�شامن  �شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  ال�شياحة   والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الم�شتثمرين  مركز  يعلن 

الحرينية )طالل اأبوغزاله و�شركاه الدولية(، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بريمير موتور(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 87276، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 30،000 )ثالثون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: �شميرة عبدالجبار 

اأحمد  المرباطي، وح�شن  يو�شف  اأحمد  المرباطي، وعبدالجبار  يو�شف ح�شن محمود  واأحمد  الكوهجي،  محمود 

ح�شن  يو�شف  اأحمد  وعي�شى  المرباطي،  محمود  ح�شن  يو�شف  اأحمد  ويو�شف  المرباطي،  محمود  ح�شن  يو�شف 

محمود المرباطي، واأمينة اأحمد يو�شف ح�شن محمود المرباطي. 

اإعالن رقم )1053( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ فا�شل يو�شف اأحمد 
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الدم�شتاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجمة يونايتد ل�شحب ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 77622، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فا�شل يو�شف اأحمد يو�شف الدم�شتاني، وانت�شار 

ح�شن اإبراهيم يو�شف �شالح.  

اإعالن رقم )1054( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ ميرزا خان، مالك 

�شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مجوهرات ميرزا خان �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 109471، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

)خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: ميرزا خان، ومختار اأحمد، ومحمد اأف�شل، ومريم توقير 

اأحمد نزير اأحمد نظام دين نظامي.          

اإعالن رقم )1055( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

اإليه ال�شركاء في ال�شركة ذات  يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الم�شابح العربية لمقاولت �شيانة برك ال�شباحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 67095-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة 

الم�شجلة  لل�شم�شرة(،  بترو  )ماجيك  الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال،  نزَّ �شالح  وجيه  اأيمن  وجيه  لل�شيد/ 

بموجب القيد رقم 01-129025.

اإعالن رقم )1056( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز الم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة ال�شياحة  باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي يو�شف اأكبر علي 

ر�شا، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )كال�شيكو(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 13109، طالبًا تغيير 

ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وتكون مملوكة لكل من: علي يو�شف 

اأكبر علي ر�شا، ومجموعة علي يو�شف علي ر�شا القاب�شة �س.�س.و.
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اإعالن رقم )1057( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

�شعيد  �شي�شل خالد  رنا  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  ال�شياحة   والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الم�شتثمرين  يعلن مركز 

طبارة، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )بلو برنت البحرين اإنتيريورز �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،66684 رقم  القيد 

�شعيد  �شي�شل خالد  رنا  لكل من:  وتكون مملوكة  بحريني،  دينار  )األفان وخم�شمائة(   2.500 وبراأ�شمال مقداره 

طباره، ونا�شر علي ح�شن محفوظ.

اإعالن رقم )1058( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإىل موؤ�ش�شة فردية

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )نيورو براند للدعاية والإعالن ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شبح مملوكة لل�شيد/  87585-1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

عمر خليفة �شاهين خلفان، وومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )1059( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد عقيل 

بموجب  الم�شجلة  للهند�شة(،  )المملكة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الجناحي،  عبدالعزيز  محمد 

القيد رقم 2133، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد قائمة بذاتها وتحت ا�شم 

دينار بحريني، وت�شبح مملوكة  اآلف(  10،000 )ع�شرة  وبراأ�شمال مقداره  البحرين(،  الأوروبية في  )الجامعة 

لـ)ال�شركة الأوروبية لال�شتثمار ذ.م.م(.

اإعالن رقم )1060( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

�شركة  مالكة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )نوال للورود �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52288-1، بطلب تحويل 

الفرع الرابع من ال�شركة الم�شجل تحت ا�شم )مقهى حديقة الق�شر( اإلى موؤ�ش�شة فردية، وتكون مملوكة لل�شيدة/ 

نوال يو�شف اأحمد عي�شى ال�شباغ.

اإعالن رقم )1061( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ت�شامن

 

ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بـــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالخالق هولدر رزاق محمد، مالك �شركة ل�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )باغرهات للمقاولت �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 116034، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

و محمد  رزاق  هــولدر  عبدالخالق  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

 RAZZAKMOHAMMED HOWLADER HASHEM، MAHABUB ALAM KALACHAN MIAH،MD

.MAHABUB SARKER MDHARUNORRASHIDSARKER

اإعالن رقم )1062( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شجلة  البناء(،  لمواد  )النتفا�شة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شمالن،  عبدالرحمن  يو�شف 

بموجب القيد رقم 9826، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

عبدالرحمن  يو�شف  محمد  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )مائة   100،000 مقداره  وبراأ�شمال 

.KAINADATHU PARAMBIL THOMAN JOHNSON ال�شمالن، و

اإعالن رقم )1063( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اأي اإت�س لو ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 102597، طالبين 

دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: هدى محمد علي حميد محمد اأحمد يو�شف، واأماني مح�شن علي اأحمد.
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اإعالن رقم )1064( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ف�شة 

علي اأحمد ح�شين اأحمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رو�شة القد�س العربي(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 103704، طالبة ت تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: فاطمة علي �شلمان كاظم محمد، 

وف�شة علي اأحمد ح�شين اأحمد.    

اإعالن رقم )1065( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ بدرية 

علي عبداهلل محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ق�شر الحورة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 2-25845، طالبة تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ت�شامن قائمة بذاتها ا�شمها التجاري )�شركة 

ق�شر الحورة للمقاولت/ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره 150 )مائة وخم�شون( دينارًا بحرينيًا وتكون مملوكة لكل 

 .SATPAL من: بدرية علي عبداهلل محمد، و

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )1066( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ال�شالم دبلوماتك لال�شتثمارات العقارية ذ.م.م (،الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 71152، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 

مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اآر اإل اإنتربراي�شيز �س.�س.و( 

المملوكة بدورها لل�شيد/ عبداهلل بن اإبراهيم بن �شعد الرميحي.
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اإعالن رقم )1067( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )را�س زويد للعقارات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 83638، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة)�شيتيز القاب�شة ذ.م.م(.

اإعالن رقم )1068( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شيتيز القاب�شة ذ.م.م (،الم�شجلة بموجب القيد رقم 83369، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان 

وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ عبداهلل بن اإبراهيم بن �شعد الرميحي. 

اإعالن رقم )1069( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ قري�س اأحمد 

علي داداباي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رجنت لتاأجير ال�شيارات(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

-32520، طالبًا تحويل الفرعين الثالث والخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإك�شبرتايز هو�شبيتليتي منجمنت ذ.م.م(.

اإعالن رقم )1070( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

خليل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدال�شتار خليل ال�شريهيد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شماغ الملكي لكي المالب�س(، الم�شجلة 

 50.000 مقداره  براأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   ،53283 رقم  القيد  بموجب 
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)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة من ال�شيد خليل عبدال�شتار خليل ال�شرية.

اإعالن رقم )1071( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

 ،131471 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  اإنتربراي�شيز  )ريني�شن�س  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة  طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

ريني�شن�س اإنتربراي�شيز ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل 

من: ال�شيخة لطيفة بنت �شلمان بن اإبراهيم بن حمد اآل خليفة، وال�شيخة عائ�شة بنت �شلمان بن اإبراهيم بن حمد 

اآل خليفة. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )1072( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ُمْزن العقارية لال�شتثمار ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،59705 رقم 

مقداره100،000  )مائة األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإل بي اإنتربراي�شيز �س.�س.و(.

اإعالن رقم )1073( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ريزيدن�شيز  ثري  �شفن  )فور  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

126210، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني(، وت�شبح مملوكة لـ)�شركة �شيتيز القاب�شة ذ.م.م(.
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اإعالن رقم )1074( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدالر�شا غلوم ح�شين عبا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقهى ا�شطنبول(، الم�شجلة بموجب 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  130984، طالبًا تغيير  القيد رقم 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، تكون مملوكة لكل من: محمد عبدالر�شا غلوم ح�شين عبا�س، 

و�شيرين يو�شف ح�شن الرفاعي، ومنال اأكبر علي محمد فلكنازي.  

اإعالن رقم )1075( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمود  اإليه  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

متولى اإبراهيم متولي، نيابة عن ال�شيد/ محمد متولي اإبراهيم متولي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 

القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،121664 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  للديكور  الف�شي  )ال�شهم  ا�شم 

لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون 

مملوكة لكل من: محمد متولي اإبراهيم متولي، ومحمود متولى اإبراهيم متولي، ومح�شن متولي اإبراهيم متولي.

اإعالن رقم )1076( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل فرع ب�شركة ذات م�شئولية حمدودة اأخرى

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ال�شيارات  لخدمات  )فال�س  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

60474-1، طالبين تحويل الفرع الثاني من ال�شركة الم�شمى )زهرة البحرين لبيع الورود( اإلى فرع بال�شركة ذات 

دينار  )األفين(   2،000 مقداره  مبلغًا  راأ�شمالها  والبالغ  ذ.م.م(،  الزهور  )زهرة  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية 

 JAYAN لكل من:  ال�شركة مملوكة  فيه، وت�شبح  ال�شركاء عن كامل ح�ش�شهم  تنازل  بناًء على  بحريني، وذلك 

NAMBOODUKANDY KUNHIKANARAN ، و KAREEMA S.MOHAMED ISA HASAN ALMUSAWI ، و 

MADHATHIL MEETHAL RAJAN، ومهدي حبيب جا�شم محمد الفردان.
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اإعالن رقم )1077( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )هملة العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75045، 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250.000 

ال�شيد/  ل�شاحبها  ذ.م.م(  القاب�شة  )�شيتيز  ل�شركة  مملوكة  وت�شبح  بحريني،  دينار  األف(  وخم�شون  )مائتان 

عبداهلل اإبراهيم �شعد الرميحي.

اإعالن رقم )1078( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

ال�شركة ذات  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الم�شئولية  ال�شركة ذات  ال�شركاء في  نيابة عن  الم�شماة )اي جودة لال�شت�شارات ذ.م.م(  المحدودة  الم�شئولية 

-95414 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  للتجارة  اإنترنا�شونال  كير  )اإك�شترا  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  ذ.م.م  للتجارة  اإنترنا�شونال  كير  اإك�شترا  ل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1

وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ممدوح مالك زكي بخيت، بناء 

على تنازل ال�شريك ال�شيد/ تامر وديع غالي جرج�س عن كامل ح�ش�شه بال�شركة له.

اإعالن رقم )1079( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ت�شامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ جمال �شيخ 

القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  فون  ا�شم )جمال  التي تحمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شيخ،  يار على 

رقم 112206، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره  100 

)مائة(  دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإبراهيم �شلمان علي مبارك، وجمال �شيخ يار على �شيخ.

اإعالن رقم )1080( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شوقي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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عبدالرحيم �شلمان عبداللطيف البناء، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوقي عبدالرحيم للمقاولت 

الإن�شائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 16538، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكـل من: �شـوقي 

.MUHAMMAD PUNATHIL عبدالرحيـم �شلمـان عبداللطيـف البنـاء، و

 

اإعالن رقم )1081( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

جا�شم محمد اأحمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )محمد جا�شم للمقاولت الكهربائية(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلــى  بتحويلها  وذلــك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،5414 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمد جا�شم محمد اأحمد، و 

     .SATHEESA CHANDRAN THANKAPPAN

اإعالن رقم )1082( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

 ،90545 القيد رقم  الم�شجلة بموجب  العقارية ذ.م.م(،  ا�شم )الب�شيتين  التي تحمل  الم�شئولية المحدودة  ذات 

طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 

)مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اإل بي اإنتربراي�شيز �س.�س.و(.

اإعالن رقم )1083( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة كي بوينت 

لخدمات الأعمال ذ.م.م، نيابة عن ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )وادي البحير 

العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 86585، طالبة تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد براأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكه ل�شركة )اآر 

اإل اإنتربراي�شيز �س.�س.و(، ل�شاحبها عبداهلل بن ابراهيم بن �شعد الرميحي.
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اإعالن رقم )1084( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ت�شامن

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

تغيير  128512، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  التجارية/ ت�شامن(  ا�شم )�شامانثا  التي تحمل  الت�شامن 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقدره 1،000 )األف( دينار 

 .RAJAN MANI بحريني، وتكون مملوكة لكل من: عبدالهادي عبداهلل يعقوب الن�شمي، و

 

اإعالن رقم )1085( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

عي�شى  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

محمد يو�شف اإبراهيم الحايكي، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شراج للتكنولوجيا �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 114453، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، 

وت�شبح مملوكة لل�شيد/ ميثم عي�شى علي اإبراهيم علي الحايكي.

اإعالن رقم )1086( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ منال 

الم�شجلة  البناء(،  لمواد  مان  )باك  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  محمد،  �شرحان  �شلمان  مهدي 

اإلى �شركة  89188، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة الم�شمى )باك مان للحلول(  بموجب القيد رقم 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: منال 

 .MUHAMMED SHAMNAS PILAKKATTUVAYAL KUNI مهدي �شلمان �شرحان محمد، و

اإعالن رقم )1087( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

اإليه ال�شيد/ عرفات  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

�شعيد عبدالحميد محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فاكهة �شريفة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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1942050، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 AKASH و  محمد،  عبدالحميد  �شعيد  عرفات  من:  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره 

.MEPRATHU ASHOK KUMAR

       

اإعالن رقم )1088( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإبراهيم 

خمي�س اأحمد جمعه، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 10734، طالبًا تحويل الفروع الثالث والتا�شع والعا�شر من الموؤ�ش�شة، التي ت�شمى )اأ�شواق الزاد( اإلى 

وتكون  بحريني،  دينار  األف(  )مائة   100،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئوليه  ذات  �شركة 

مملوكة لكل من: اإبراهيم خمي�س اأحمد جمعه، وه�شام اإبراهيم خمي�س اأحمد، ومازن اإبراهيم خمي�س اأحمد.

اإعالن رقم )1089( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 

عبداللطيف عبداهلل عبداللطيف، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )زيرو بل�س للتجارة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 58057، طالبًا تحويل  الفروع )6 و9 و12 و16( من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

مــن: مـ�شطفـى عبـداللطيـف  لـكـل  وتـكـون مـمـلـوكـة  1،000 )األف( دينـار بحـرينـي،  وبراأ�شمال مقداره  بذاتها، 

 .MUHAMMADRAFEEK CHALAKANDY PUTHIYAPURA عبـداهلل عبـداللطيـف، و

 

اإعالن رقم )1090( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإ�شماعيل 

الم�شجلة  قا�شم(،  اأ�شد  )اإ�شماعيل مجيد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الهرمي،  قا�شم  اأ�شد  مجيد 

اللذين يحمالن ا�شم )متجر  الموؤ�ش�شة  14 من  2 ورقم  57280، طالبًا تحويل الفرعين رقم  بموجب القيد رقم 

اأ�شرف للدراجات الهوائية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة 

      .ASHRAF KATTISSERI اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: اإ�شماعيل مجيد اأ�شد قا�شم الهرمي، و
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اإعالن رقم )1091( ل�شنة 2019

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

�شوقي  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

عبدالرحيم �شلمان عبداللطيف البناء، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوقي عبدالرحيم للمقاولت 

الإن�شائية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 16538، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من  الموؤ�ش�شة والم�شمة )برادات 

بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الخليج(  جوهرة 

وت�شجل با�شم المالك نف�شه.
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اإعالن �شطب وكالت جتارية

يفيد ق�شم الوكالت التجارية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد مت �شْطـب قيد 

الوكالت التجارية املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

2008رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

E. I. Du Pont  De  Nemours& Co.  Inc.  Petroleum Chemi� 
.cals Divn

American

WILMINGTON 98 ,  DELAWARE,  USA
�شركة م�شنع يتيم لالأك�شجني ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
chemicals suplies

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

DU  PONT

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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2438رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Wacker   Werke Kg 

German

PREUSSENSTR. 41. 8000 MUNCHEN 40 WEST GERMA�
NY

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياين واأولده  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Construction Equipment

Electrical home appliances
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

WACKER

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

2977رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Tecalemit Garage Equipment Co Ltd 

British

 eagle road. langage busincss park. plymouth. devon pl7 5jy,
.U.K

�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياين واأولده  ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Tools Mechanical Curiosities

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

TECALEMIT

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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3528رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Boc Limted 

British

HAMMERSMITH HOUSE, LONDON W6 9DX
�شركة م�شنع يتيم لالأك�شجني ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
chemicals suplies

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BOC LIMITED

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

10434رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Islamic Republic Of Iran Shipping Line 

Iranian

VALIASR SQR., PO BOX 15876�4646, TEHRAN. IRAN 675
الوكالة الأهلية للبواخر ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

cargo clearance
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINE

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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10875رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Facada Hoists Ltd 

British

.silver street, midsomer norton,  bath, Avon  ba3 2et, U.K 1
�شركة جا�شم عبدالرحمن الزياين واأولده ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Parts of heavy machinery

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

FACACDA HOISTS LTD

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

10896رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

S.A. P. P Maxims  De Paris 

French

. rue jacques monod, 76130 mount  saint aignan,   france ,7
بون بونا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Foodstuffs

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

maxim s tartine & chocolat

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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11231رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Mg Rover Group Limited 

British

Longbridge, BIRMINGHAM B31 2TB, England
"�شركة ال�شيارات الوروبية""يوروموتورز"" ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Cars

parts for Cars , Trucks and Buses
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

ROVER. MG . MINI CLASSIC

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

11259رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.Logitech Europe As 

Dutch

p.o.box  38328,  nl� 6503 ah  nijmegen,  the netherlands
�شركه بن هندى اإنفور ماتك�سا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Phone Accessories

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

logitech,dexxa

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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11615رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Skoda Auto A.S 

Czech

 TR,VACLAVA  KLEMNTA 869, 293 60 MLADA BOLESLAV
CZECH REPUBLIC

�شركة اأحمد الزياين واأولده ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
parts for Cars , Trucks and Buses

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

SKODA

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

11908رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Cobra Automotive Technologies Spa Cobra 

Italian

VIA ASTICO , 41 2110 VARESE ITALY
�شركة الزياين لل�شيارات )زياين موتورز(ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Buses

Cars

Truck

parts for Cars , Trucks and Buses
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

COBRA

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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11913رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Uti Networks Inc 

British

 PO BOX 228 PICQUEREL HOUSE LISLET ST. SAMPSON,
GY13NY GUERNSEY�CHANNEZ ISLANDS

�شركة وكالة دملون للبواخر ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
cargo

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

UTI

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

11941رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Schwarz Pharma 

German

 SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  ALFRED�
NOBEL �STRASSE 10 D�40789 MONHEIM . GERMANY

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Medical preparations

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

SCHWARZ

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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11981رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Zhejiang Jmstar Shenke Motorcycle Co. Ltd 

Chinese

HOURUAN, LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJI�
ANG, CHINA

البحرين للدراجات الناريةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

Motorcycle

Motorcycle Parts
ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

JONWAY

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

12021رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Shurjoint Piping Products Inc 

Taiwanese

3F 130 XINHO 3RD RD. TAEPEI � 114, TAIWAN
م�شاريع �شلمان التجاريةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Building materials

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

SHURJOINT

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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12046رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

.United Food Industries Corp. Ltd. Co 

Saudi

P.O.BOX 3654 RIYADH 11481 KSA
�شركة طيبات اخلليج/ ت�شامن بحرينيةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

12095رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

Thermal Designst  Uk Ltd Td 

British

THE BROADWAY MARICET LAVINGTION DEVIZES WILT�
SHIRE SN10 5RQ  COMPANY NO 3240260

م�شاريع �شلمان التجاريةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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12131رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

J.B Chemical Co Inc 

American

S.SPRING ST. GARDENA CA 90248 USA 800�522� 14803
2468

اإن�شتابل�س للتجارةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Oils AND derivative

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

INSTA FINISH  . KEMO �O�PRO

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب

12264رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

BEX INTERNATIONAL LLC 

American

120AUTUMN CIRCLE COUNCIL BLUFFS,IA 51503
2011 كراجا�شم الوكيل

بيان الب�شائع مو�شوع 

الوكالة
Oils AND derivative

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BEX OIL

غري حمددة املدةنوع الوكالة

�شبب ال�شطب

"ا�شتنادًا لن�س املادة )19( املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة 
التجارية وذلك لعدم جتديد قيد الوكالة يف امليعاد القانوين"

2019/11/18تاريخ ال�شطب
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11607 رقم قيد الوكالة

ا�شم املوكل وجن�شيته 

وعنوانه

BENTLEY MOTORS LIMITED

BRITISH

PYMS LANE. CREWE. CHESHIRE. CW1 3PL, UK
�شركة اأحمد الزياين واأولده ذ.م.م ا�شم الوكيل 

العالمة التجارية 
 BENTLEY� BENTLEY ARNAGE� BENTLEY AZURE�

. CONTINENTAL R � CONTINENTAL T
غري حمددة املدةمدة الوكالة

�شبب ال�شطب

بناًء على قرار جلنة الوكالة التجارية وذلك ا�شتنادًا لن�س املادة )9( من 

املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1992 ب�شاأن الوكالة التجارية 

2019/11/22تاريخ ال�شطب

ق�شم الوكالت التجارية   
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Amendment to the Articles of Association 
WHITE COLLAR MANAGEMENT 

COMPANY W.L.L
With Limited Liabilities Company

عقد التأسيسعقد التأسيستعديل تعديل 
  م.م.ذلإلدارةكولروايتشركة

  شركة ذات مسئولية محدودةشركة ذات مسئولية محدودة
On Monday ……………. 1441 H
Corresponding of ………....

هجري ، الموافق  4114لعام   ………………أنه فً الٌوم 
 .للمٌالد  0241لعام   .......................

 

Before me: :لدي أنا  

Attended:
1. Mr. MOHAMED SAHABDEEN

MOHAMED NASY, SRI LANKAN
National Holding CPR No. 
580312410 Hereinafter called the 
First Party)

2. Mr. MOHAMMED AMJED NAMY,
sri Lankan National holder of CPR 
No. 940607468 )Hereinafter called 
the Third Party(

3. Mrs. HAYFA SALIM HAIDER 
HASHIM HAIDER, Bahraini National, 
holding CPR No. 910607869 as a 
the new partner (Third Party)

كل من: حضرة  
 ،محميييييييد شييييييي اص اليييييييدي  محميييييييد ن يييييييم  /السييييييييد(4

الجنسيييييييييييٌ  وٌحميييييييييييل ر يييييييييييم    يييييييييييً  يسيييييييييي     
)وٌ يييييييار رلٌيييييييه   يييييييرا  هييييييي ا  580312410

 (ا ولالعقد بالطرف 

الجنسٌ  وٌحمل ر م  س     ي، محمد امجد نام  السيد/(0
)وٌ ار رلٌه   را  ه ا العقد  940607468   ً 
(.الثانًبالطرف 

  بحرنٌنً، لسيدة / هيفاء سالم حيدر هاشم حيدرا(3
، 9671766019   سكانٌ  ر م : الجنسٌ ، وٌحمل بطا

  .ك رٌك جدٌد )الطرف الثالث( لل رك 
 

Introduction:
WHITE COLLAR MANAGEMENT COMPANY 
W.L.L, registered with Directorate of 
commerce & company affairs CR No. 126945-
1 in accordance with memorandum of 
association registered with Notary Public under 
2019002828 Dated 13/01/2019 and regarding 
the Minutes of the meeting held on dated
16/07/2019 So Mr. MOHAMED SAHABDEEN
MOHAMED NASY, SRI LANKAN National Holding 
CPR No. 580312410, decided to transfer his 11
Shares (22.5% Ownership) and Mr. 
MOHAMMED AMJED NAMY, Sri Lankan National 
holder of CPR No. 940607468 also decided to 
transfer his 11 Shares (22.5% Ownership) to
Mrs. HAYFA SALIM HAIDER HASHIM HAIDER,
Bahraini National, holding CPR No. 910607869 as
a new partner (Third Party).

 المقدمة:
 رك  بحرٌنٌ   ات مسؤلٌ  ، م.م.ذلإلدارةكولروايتشركة
-4، والمسجل  لدى السجل التجاري تحت  ٌد  ر م محدودة

و بموجب عقد التأسٌس الموثق لدى كاتب العدل  409111
، ووفقا 13/01/2019المؤرخ فً  2019002828تحت ر م 

 د/السٌ ،49/20/0241لمحضر االجتماع المنعقد بتارٌخ 
الجنسٌ  وٌحمل  سٌرالنكًمحمد  هاب الدٌن محمد ن مً، 

)وٌ ار رلٌه إل را  ه ا العقد  580312410ر م    ً 
ح   فً  422%  من 02، ُمساهم  بنسب   بالطرف الثانً(

م ح   أ رت بموجب .م. لإلدارةكولرواٌت رك  رأسمال 
بقٌم  و درها )احد ع رة ح  ( ح ص %44ه ا بتنازلها 

دٌنار ) مسمائ  و مسون دٌناربحرٌنً( والسٌد/  112/-
الجنسٌ  وٌحمل ر م    ً  ، سٌرالنكًمحمد امجد نامً

ح   فً  422%  من 02ُمساهم  بنسب   940607468
م ح   أ رت بموجب .م. لإلدارةكولرواٌت رك  رأسمال 

بقٌم  و درها )احد ع رة ح  ( ح ص %44ه ا بتنازلها 
رلى  للسٌدة  ئ  و مسون دٌناربحرٌنً(دٌنار ) مسما 112/-

الجنسٌ ، وٌحمل   بحرنٌنً، / هٌفاء سالم حٌدر ها م حٌدر
، ك رٌك جدٌد )الطرف 1429200091بطا   سكانٌ  ر م : 

.الثالث( لل رك 

عقد تاأ�شي�س �شركة وايت كولر لالإدارة ذ.م.م
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Based on the above, the partners hereto have
agreed to amend the memorandum of 
association of the company pursuant to the 
provisions of the Law of Commercial 
companies No. 21/2001 and its implementing 
regulation promulgated by Ministerial Order 
No. 6 of 2002, and in accordance with the 
terms of this agreement

Article (1)
The above introduction is considered as part of 
this amendment agreement.

Article (2)
Purposes of the Company Capital Article (5) The 
objects of the Company shall be as follows:-
The capital of the company is prescribed at  BD 
2000 (Bahrain Dinars Two Thousand only) divided 
into Forty (40) shares, the value of each share is 
Bahraini Dinars Fifty (BD.50) allocated as 
follows:-
 

1. MOHAMED SAHABDEEN MOHAMED NASY
Number of shares : 9 shares
Nominal Value (BD) : 450
Percentage: 22.5% 

 
 

2. Mr. MOHAMMED AMJED NAMY
No. of Shares : 9 shares
Nominal Value (BD): 450
Percentage : 22.5%

3. HAYFA SALIM HAIDER HASHIM HAIDER
No. of Shares : 22 shares
Nominal Value (BD): 1100
Percentage : 55%

Total number of shares: 40 shares
Total nominal value (BD): 2000/-
Total percentage : 100%

للت رف  مابإهلٌته ال ركاءناء على ما تقدم أ ر ب

واتفقوا على رجراء التعدٌالت اآلتٌ  على عقد تأسٌس 

 04 ال رك  وفقا  حكام  انون ال ركات التجارٌ  ر م

( 9والئحته التنفٌ ٌ  ال ادرة بالقرار ر م) 0224لسن  

وفقا  حكام ه ا العقد.  0220لسن  

 

(1المادة )  
تعتبر المقدم  جزء ال ٌتجزا من ه ا التعدٌل. 
 

(2المادة )  
( راس مال ال رك  لت بح كتالً:1تعدل مادة  )   

 ًالفييييي)0222و يييييدر   حيييييدد رأسيييييمال ال يييييرك  بمبلييييي 
ح ييي   12عليييى   يييد وزعيييتوبحرٌنيييً( دٌنيييار  

دٌنيييييييييييار  (12 مسيييييييييييون ) ٌمييييييييييي  كيييييييييييل ح ييييييييييي  
لح ص الم كورة على النحو اآلتً:وا

 
        محمد ش اص الدي  محمد ن م  السيد/         

 ح   9:عدد الح ص 
دٌنار بحرٌنً  450 : القيمة اإلسمية

 % 22.5 :النسبة 
 
 

 
حمد امجد نام مالسيد / 

 ح  9 :عدد الح ص       
دٌنار بحرٌنً  450 : القيمة اإلسمية

 % 22.5 :النسبة 

 
 هيفاء سالم حيدر هاشم حيدرالسيد/

 ح   22 :عدد الح ص       
دٌنار بحرٌنً  1100 : القيمة اإلسمية

 % 55 :النسبة 
 
 
 

     ح   40مجموع عدد الح ص : 
 دٌنار بحرٌنً 2000 إجمال  القيمة اإلسمية :

 %422 :   النسبة اإلجمالية 
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Article (3)
Other articles of incorporation remain without 
modification

Article (4)
These Articles were written by virtue of the no 
objection letter issued by the Directorate of 
Commerce Under No. CR2019- ………..and 
dated ……..

Article (5) 
All expenses of these memorandum and company 
registration shall be deducted from the general 
expenses of the company.

In accordance with the above, this Memorandum of 
Association was made in Two original and was signed 
after  having been read by all the  parties  and  by  
myself,  and  the  parties concerned were given One
copies thereof to  act  in  accordance therewith

(3المادة )  
تبقى با ً مواد التأسٌس دون تعدٌل.

(4المادة )  
تم تحرٌر ه ا التعدٌل استنادا رلى عدم ممانع  ردارة  نون 

ل ركات بوزارة ال ناع  والتجارة بالكتاب ال ادر ا
 ..……………وتحت ر م ..…………بتارٌخ 

(5المادة )
جمٌع م روفات ه ا العقد وك لك الم روفات التً 

الم روفات  تحسب من ضمندفعت فً سبٌل ال رك  
 العمومٌ  لل رك .

 

وتم التو ٌع علٌه نس تان وبما  كر تحرر ه ا العقد من 
ه من  بل الجمٌع ومنً وتسلم أ حاب ال أن بعد تالوت

.منه للعمل بموجبه نس    
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Adoption of a Transfer of the ownership 

of shares In the capital of 
WHITE COLLAR MANAGEMENT 

COMPANY W.L.L
With Limited Liabilities Company 

  إقرار تنازل
 في رأسمالعن ممكية حصص

 م.م.ذلإلدارةكولروايتشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 
 

On _______________1439 H 
 هـ3914شعبان  2 ……………………أنه في يوم 

Corresponding to ___________ 2019  م 2018 .………………الموافق 

Before me /لدى أنا
Mr. MOHAMED SAHABDEEN
MOHAMED NASY, SRI LANKAN National 
Holding CPR No. 580312410 (Second 
party) a shareholder of 20% out of 
100 (One HUNDERD) shares he has 
been decided to transfer his shares( 
11%   shares) with a nominal value of 
BD 550 /- (Five Hundred Fifty Dinar)  
and Mr. MOHAMMED AMJED NAMY, sri 
Lankan National holder of CPR No. 
940607468,  a shareholder of 20% out 
of 100 (One HUNDERD) shares he has 
been decided to transfer his shares( 
11%   shares) with a nominal value of 
BD 550 /- (Five Hundred Fifty Dinar)  
to   new partner of the company Mrs .
HAYFA SALIM HAIDER HASHIM HAIDER,
Bahraini National, holding CPR No. 
910607869 as a the new partner (Third 
Party) of the company. 

 ،محمد شهاب الدين محمد نصمي /السيد  لدي تحضر 
  580312410الجنسية ويحمل رقم شخصي  سيرالنكي

 ةساهمم   ، )ويشار إليه إلغراض هذا العقد بالطرف الثاني(
وايتشركة في رأسمال حصة  022من   %02بنسبة 
 %00 ابموجب هذا بتنازله تأقر  حصة م.م.ذلإلدارةكولر

دينار  552/- بقيمة وقدرها حصص (حصة عشرةاحد )
محمد امجد والسيد/  (بحرينيدينار  وخمسون خمسمائة)

الجنسية ويحمل رقم شخصي  سيرالنكي، نامي
حصة  022من   %02م ساهمة بنسبة  940607468

أقرت  حصة م.م.ذلإلدارةكولروايتشركة في رأسمال 
 حصص( عشرة حصةاحد ) %00بتنازلها بموجب هذا 

خمسمائة وخمسون دينار ) 552/-بقيمة وقدرها 
هيفاء سالم حيدر هاشم /  سيدلم  إلى (ديناربحريني

حمل بطاقة سكانية رقم : ي، والجنسية  بحرنيني، حيدر
 .كشريك جديد )الطرف الثالث( للشركة، 9671766019

 
This is what we need to acknowledged and 
a declaration to surrender the share to the 
buyer to register the above shares in their 
names. This declaration will be effective 
from the date published in commercial 
register.

وبهذا يكون من حق المتنازل إليهم تسجيل الحصص 
مية وتعديل عقد التأسيس المتنازل عنها لدى الجهات الرس

لدى وزارة التجارة وفي سجالت الشركة بما يفيد ذلك وهذا 
 إقرار مني بذلك.

On this day, these articles were written by 
virtue of the no objection letter issued by 
the Ministry of Industry and Commerce at 
Bahrain Investors Centre Under No. 
_______ dated _________ .
 

حرر هذا اإلقرار في هذا اليوم بموجب موافقة وزارة 
بتاريخ  _______التجارة تحت رقم الصناعة و 

___________ . 
 

 اإقرار تنازل عن ملكية ح�ش�س يف راأ�شمال �شركة

وايت كولر لالإدارة ذ.م.م
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محمد شهاب الدين محمد نصمي

 

 

This adoption made in one original and one 
copies and was signed after having been 
read by all the parties and by myself. The 
parties concerned were given Three copies 
to act in accordance therewith.

 

وتم التوقيع  ونسخةوبما ذكر حرر هذا التعديل من أصل 
ثالث عميه من قبل الجميع ومني وتسمم أصحاب الشأن 

 لمعمل بموجبه. نسخ

                   MOHAMED SAHABDEEN MOHAMED NASY
                      محمد امجد نامي

                   MOHAMMED AMJED NAMY


